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S.B.: Annyira sokoldalú vagy, hogy ami-
kor az interjúra készültem, nem tudtam 
eldönteni, melyik tevékenységedet állít-
sam a beszélgetés fókuszába, ezért először 
a hivatásodról szeretnék egy kicsit többet 
megtudni. Mikor döntötted el, hogy ezt a 
pályát választod, és milyen indíttatásból?

A.J.: Csornán kezdtem ezt a hivatást 22 éve, 
ahol 14 évig – kezdetektől fogva egy csoport-
ban – láttam el a szolgálatot. Egy régi iskola-
társam történeteinek a hatására jelentkeztem, 
és igen, a külsőségek – a nagy, piros autó, 
egyenruha, sisak – is megfogtak. Hallgattam 
a történeteket, és arra gondoltam, hogy ezt 
én is szeretném csinálni. Fogalmam sem volt 
arról, hogy mi vár rám, mennyit kell tanulni, 
milyen feladataim lesznek, mik lesznek a kö-
vetelmények. Hiszen a tűzoltók munkája ak-
kor kezdődik, amikor valaki bajba kerül. Be-
mennek a tűzbe – persze megfelelő védelem 
mellett –, odamennek a robbanásveszélyes 
helyszínekre, segítenek mindenkinek, akik-
nek tudnak. Ezekhez a tevékenységekhez 
viszont rengeteget kell képezniük magukat 
nap mint nap. A szakmához hozzátartozik 
a vonulás izgalma, a bajtársias viszony a kol-
légákkal, valamint az az érzés, amit minden 
tűzoltó érez egy-egy sikeres beavatkozást kö-
vetően. Közhelynek hangzik, de az a tűzoltó 
hivatás alapköve, hogy remek érzés segíteni 
másokon, és ez az igazi motivációnk.
 
S.B.: Milyen fokait jártad meg a ranglét-
rának?
A.J.: Szakaszvezetőként szereltem fel, s az 
első alaptanfolyam elvégzését követően so-

ron kívül őrmester lettem, majd törzsőrmes-
ter, végül főtörzsőrmester. Jelenleg tűzoltó 
zászlós rendfokozatban dolgozom a Megyei 
Katasztrófavédelem Fő- és Műveletirányítási 
Ügyeletén, mint műveletirányító referens. Ez 
a legutóbbi időszak a hivatásos életemben, és 
a legmozgalmasabb is. Győrben, a Munkácsy 
utcában kezdtünk 2012-ben, majd 2016-tól 
az MRFK épületében, a rendőrség ügyele-
tével összeköltözve látjuk el a szolgálatot. Az 
ügyeleten három beosztás van: műveletirá-
nyító, főügyeletes és ügyeletvezető, akiknek 
képesnek kell lenni helyettesíteni egymást.

S.B.: Mi a feladata egy műveletirányító-
nak?

A.J.: Nagyon sokrétű. Az újság terjedelme 
nem teszi lehetővé, hogy minden részletre 
kiterjedően válaszoljak, pedig sokszor érzem 
úgy, hogy jó lenne, ha mindenki ismerné a 
munkánkat. Megpróbálom röviden elmon-
dani. Addig, amíg nem a 112-es hívásfoga-
dó központokba érkeztek a hívások, műve-
letirányítók kezelték a segélyhívásokat. A 
változást megelőzően országosan létrejöttek 
a Fő-, és Műveletirányítási Ügyeletek, ahol 
a segélyhívásokkal kapcsolatos feladatokat 
központosították. Tehát a segélyhívás elsőd-
legesen a hívásfogadó központhoz érkezik, ott 
felveszik a kidolgozott protokoll alapján az 
adatlapot, majd azt átadják a Katasztrófavé-
delemnek. Innentől kezdődik a műveletirá-
nyító munkája, aki a Győr-Moson-Sopron 
megye területén bekövetkezett tűzesetről, 
műszaki mentésről, rendkívüli eseményről 
érkező jelzéseket fogadja, azokat értékeli, a 

beavatkozáshoz szükséges további adatokat 
beszerzi, azokat összegzi. Riasztja az erőket, 
eszközöket, biztosítja a hírforgalmat. Rögzí-
ti az esetekkel kapcsolatos adatokat, minden 
olyan információt beszerez, melyeket meg-
határoznak a számára. A jelentési kötelezett-
ségbe tartozó eseteket, intézkedéseket jelenti. 
A munkáját a vonatkozó törvények, rendele-
tek, utasítások szerint végzi, de természetesen 
a rutin sem hiányozhat a munkavégzéséhez. 
Amikor pedig nem a káresetek felszámolását 
végezzük, akkor nekünk is vannak oktatása-
ink, folyamatosak az ön- és távképzéseink. 
Elmondhatom, hogy nap mint nap nagy 
felelősséget ró ránk ez a munka. Ünnepna-
pon, vasárnap, munkaszüneti napon, hivatali 
munkaidőn túl három műveletirányító fel-
ügyeli egész Győr-Moson-Sopron megyét az 
ügyeletvezető kollégánk irányításával. 
 
S.B.: Egy ilyen felelősségteljes hivatás 
mellett bizonyára különösen fontos, hogy 
a szabadidődben feltöltődhess. A fotózás 
erre kiválóan alkalmas. Neked mikor lett 
az életed része? Hogyan tanultad, mik a 
kedvenc témáid?

A.J.: 2007-ben kezdtem el érdeklődni a fo-
tózás iránt. Egy informatikai kérdéssel kap-
csolatban kerültem egy olyan fórumra, ahol a 
kérdéssel foglalkoztak ugyan, de alapvetően a 
fotózás volt a fő téma. Elkezdtem olvasgatni a 
bejegyzéseket, és egyre jobban tetszett, ami-
ről beszélgettek. Volt az akkori fórumtagok 
között egy srác, akinek a fotózás, képalkotás 
a munkája, és nemrég a Csornán forgatott 
Szerzetesnek álltam című film operatőre volt, 
szóval inspiráló volt a közeg. Idővel én is meg-
próbáltam az ott látottakhoz hasonló fotókat 
készíteni, melyeket később megmutattam 
hozzáértőknek, akik elláttak tanácsokkal. 
2010-ben megvettem az első tükörreflexes 
fényképezőgépemet, majd pár év múlva a má-
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Antal József, vagy ahogy a legtöbben ismerik, Anti évtizedek óta tűzoltó 
hivatásának szenteli mindennapjait. Felelősségteljes munkája mellett ki-
kapcsolódásként kitartóan sportol, fotóit pedig Csorna turisztikai táblái 
mellett több kiállításon is megcsodálhattuk már.
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sodikat. Most tartok a harmadiknál. A saját 
tapasztalataim alapján, a fotóstársak tanácsa-
it követve, az internetes képmegosztó olda-
lak tanulmányozásával és legalább egy tucat 
könyv elolvasásával képeztem magam. Kez-
detben mindent lefotóztam. A digitális tech-
nika lehetővé teszi, hogy az ember akár száz 
fotót készítsen, amiből lehet, hogy csak egy 
lesz jó. Ez a filmes időszakban nem így volt, 
mert a nyersanyagköltség miatt hamar meg-
tanulták a fotósok, hogy nem lehet mindent 
lencsevégre kapni. A tűzoltó hivatás mellett a 
stresszoldás elsődleges eszköze volt számom-
ra a fotózás. Sok időt töltöttem a szabadban, 
így a természet csodái, ritkán látott pillanatai 
voltak a kedvenceim, amelyek a mai napig 
megmaradtak. A Hanság közelsége miatt el-
mondhatom, hogy a természet tálcán kínálta 
a lehetőségeket. Emellett a különböző épü-
letek részletei, fényei, játékosságai, szépségei 
szoktak megfogni. Ezek az általam szépnek 
látott részletek sokaknak fel sem tűnnek. Idő-
vel kialakul a fotós látásmód, és azokat a pers- 
pektívákat kezdi el keresni a fotós, amelyek 
jól mutatnak 4:3-as, 3:2-es képaránnyal.

S.B.: Amikor az újság megjelenik, már túl 
leszünk az első önálló fotókiállításodon. 
Ki kezdeményezte ezt a tárlatot?

A.J.: Még májusban keresett meg a Művelő-
dési Központ, de már évek óta kérdezgette az 
intézmény igazgatónője, Szalayné Galambosi 
Tímea, hogy mikor állítanék ki náluk.  Úgy 
látszik, hogy ennek most jött el az ideje, annál 
is inkább, mert 10 éve annak, hogy tudatosan 
kezdtem nyomkodni az exponáló gombot.

S.B.: Hogyan készültél a kiállításra, mi 
volt a válogatás alapja?

A.J.: A fotók kiválasztásában a feleségem se-
gítségét kértem. A már meglévők közül se-
gített eldönteni, hogy melyek azok, amelyek 
az önálló kiállításomon is helyet kell hogy 
kapjanak. De azokat a fotókat is segített ki-
választani, amelyeket direkt erre a kiállításra 
nyomtattattam ki. Kikértem egy kedves fotós 
ismerősöm, Domnanits Ákos tavalyi kiállító 

véleményét is, megkérdezve, hogy milyen volt 
az ő kiállítása a kiállító szemével.

S.B.: Milyen élmény volt?

A.J.: Izgalmas, feszültséggel és várakozással 
teli. Nagyon örülök, hogy ennyien kíváncsi-
ak voltak a munkáimra. Azt gondolom, hogy 
minden fotózással foglalkozó ember számára 
megtisztelő, ha felkérik egy kiállításra, és kí-
vánom, hogy minél többen tapasztalják meg 
ezt az érzést!

S.B.: Ez volt az első önálló, de voltak már 
közös kiállításaid. Említenél néhányat?

A.J.: 2016. szeptember 3-án részt vettem az 
Aranyfonal Rábaközi Kézműves Egyesület 
Rom pARTy a Sobák utcában című bemu-
tatkozó rendezvényén, ahol kiállítottam az 
Egyesület kérésére készített fotókat. 2017. 
szeptember 9-én – immáron egyesületi tag-
ként – ismét bemutattam néhány fotómat a 
2. Rom pARTy-n. 2017 decemberében pedig 
szintén az Aranyfonal Egyesület “Küszöbön 
áll a Karácsony” című kiállításán is megjelent 
pár fotóm.
 
S.B.: Fotósként lettél tagja ennek a kézmű-
ves közösségnek. Milyen érzés volt csatla-
kozni?

A.J.: Nagyon megtisztelő volt a felkérés, ami 
az Egyesület elnökétől, Ángyán Csillától érke-
zett. Bár nem vagyok kézműves, ő mégis úgy 
gondolta, hogy a fotóim alapján bekerülhetek 
ebbe a remek társaságba, ahol magasan kvalifi-
kált alkotók, művészek vannak. Az Egyesület 
sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 
minden kiállításuk, rendezvényük nagyszá-
mú érdeklődőt vonz. Remélem, októberben 
megvalósul a balatonfüredi kiállítás is, és a 
Balaton-partiak is megismerkedhetnek a Rá-
baközzel.

S.B.: A fotózás mellett a sport is komoly 
szerepet játszik az életedben. Az ezzel kap-
csolatos célokról, eddigi eredményekről, 
motivációról mesélnél?

A.J.: Időrendben úgy néz ki, hogy bringáz-
tam, fotóztam, bringáztam (azért, hogy eljus-
sak fotózni messzebbre is), majd bringáztam 
országútival a sebesség miatt, most pedig 
futok. Így három olyan hobbim is van, amiről 
kijelenthetem, hogy szórakoztat. Sokan állítják, 
hogy egyszerre csak egy dolgot lehet teljes erőbe-
dobással csinálni, és ez igaz. Viszont szerintem 
csak akkor, ha eredményorientált az ember. Ad-
dig, amíg arról szólnak a tevékenységek, hogy 
az ember jól érezze magát, addig bármit lehet, 
nem az eredmények hajszolása a cél. Természe-
tesen azért vannak céljaim, mert ezek motivá-
lóan hatnak. A kerékpározással kapcsolatban 
évek óta az a célom, hogy eljussak minden 
Győr-Moson-Sopron megyei településre bicik-
livel. A 183 településből még kb. 30-35 település 
hiányzik. Futni 10 hónapja kezdtem el, amiben 
a feleségem – akivel 21 éve élünk boldog házas-
ságban – volt rám a legnagyobb hatással, mivel 
ő már négy éve a futók közösségéhez tartozik. 
Kikapcsolódásból sokszor eljártunk kettesben is 
bringázni, de a kevés jó minőségű út, valamint 
az eltérő munkaidő-beosztásunk miatt ezek az 
alkalmak ritkulni kezdtek. Ekkor jött az ötlet, 
hogy én is kipróbáljam a futást. Megtetszett, 
mert energizál, pihentet, szórakoztat, így a ke-
rékpározás mellett közös programmá építettük 
fel: közösen járunk versenyekre is. Eddig hét 
versenyen voltunk, amelyeket végigfutottunk, 
közöttük van egy félmaraton is. Bár engem a 
terepfutás is csábít a hegyekbe, erdőkbe, most 
aszfalton futó közös tervünk van, amit szeptem-
berben kezdünk. A FélmaratonMánia rendez-
vénysorozaton indulunk a terveink szerint, hogy 
egy éremcsokrot is begyűjthessünk közösen. 

S.B.: Munkádban az emberek biztonságá-
ért, testi épségéért dolgozol, lenyűgöző fo-
tóiddal pedig a lelküket gyönyörködteted. 
Sportos életmódod is példaértékű.

A.J.: Az egészség fontos, de csak a sporttal 
nem válik egészségessé az ember. Viszont ad-
dig is, amíg nem válik életformává a mozgás 
bármelyik formája (futás, bringa, túra, stb.), 
már azzal sokat tesz mindenki magáért, ha 
nem a kanapén fekszik egész nap, hanem ki-
lép a komfortzónájából.

Telefon/Fax +36-96/314-406, Mobil: 30/827-1813

Weboldal http://www.hunroadkft.hu/
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Gyopáros Alpár, a csornai térség fideszes  
országgyűlési képviselője, a modern tele-
pülések fejlesztéséért felelős kormánybiztos 
az ünnepségen kiemelte, hogy az apátság 
turisztikai célú fejlesztésével azt is szeretnék 
elérni, hogy a csornaiak önazonosságtudata 
ismét megerősödjön. Példaként említette, 
hogy egy 14 évvel ezelőtti helyi felmérés azt 
mutatta, a csornaiak szerint „Csornán nincs 
semmi és nem is lesz semmi”. Meggyőződé-
se szerint a helyiek büszkesége azért sérül-
hetett ennyire, mert a város elvesztette me-
zőgazdasági központi és turisztikai szerepét. 
Az állandóságot egyedül a spirituális köz-
ponti funkció biztosította a mintegy nyolc-
száz éve jelen lévő premontrei rend által. 
Kiemelte, hogy ezt a mostani fejlesztési cso-
magot Csorna „vastag betűvel szedi majd” 
a történelmében, mert az a város minden 
polgárát szolgálja. Az idősotthon 2,2 milli-
árd forint kormányzati támogatásból épül, 
a látogatóközpont kialakítása, a díszterem 
és a könyvtár felújítása pedig hétszázmillió 
forintból valósult meg.
Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának (Emmi) szociális ügyekért 
felelős államtitkára kiemelte, hogy a jövő évi 
költségvetésben az eddiginél negyvenmilliárd 
forinttal magasabb összeg szerepel szociális 
intézmények működtetésére, és ebből a for-
rásból minden egyházi fenntartású szociális 
intézmény részesülni fog. Beszélt arról is, hogy 
fennmaradt egy 9. századból származó kolos-
tor alaprajza, amelyen a novíciusok lakhelye 
mellett közvetlenül betegápoló helyiség talál-

ható. Ez az alaprajz bizonyítéka annak, hogy 
az egyházak szociális területen vállalt szerepe 
nem jogszabályokban rögzített, az állam által 
elvárt kötelesség, hanem évszázados szokás 
folytatása - fogalmazott. Az államtitkár hang-
súlyozta, hogy a szociális intézményekben az a 
fajta lelkiség, amelyet az egyházi fenntartás tud 
adni, a mindennapi túlélést hittel tudja meg-
tölteni, és így több lesz egy ott töltött nap, mint 
a túlélésért folyó küzdelem. A kormány ezért is 
támogatja ezt a tevékenységet - mondta. Hoz-
zátette, hogy egy kutatás szerint attól lesznek 
az emberek boldogok, ha stabil kapcsolataik 
vannak, mert ezek támaszt adnak az élethez.
Virág Zsolt, a Nemzeti Kastélyprogram 
és a Nemzeti Várprogram végrehajtásáért 
felelős kormánybiztos, a látogatóközpont 

Letették a Premontrei apátság idősotthonának alapkövét és átadták az 
apátság épületében kialakított látogatóközpontot, a felújított könyvtárat, 
dísztermet és történelmi Premontrei parkot.

kialakításának, a múzeum, a könyvtár és a 
díszterem felújításának projektvezetője el-
mondta, hogy az átadással együtt megnyílt 
a Premontrei 900 című kiállítás, amely az 
ember minden érzékszervére hat. A tárlat 
három termen keresztül élményszerűen és 
közérthetően mutatja be a premontrei rend 
történetét és a mintegy 800 éves csornai 
jelenlétét. A kiállítás célja, hogy közelebb 
vigye a rend lelkiségét a nagyközönséghez - 
fogalmazott.
Fazakas Zoltán Márton csornai premontrei 
apát elmondta, hogy visszakerült Csornára az 
a hun diadém, amelyet a csornai prépostsági 
téglagyár agyaggödrében találtak 1887-ben. 
Az arany fejdíszt eddig a Magyar Nemzeti 
Múzeum őrizte. Az apát elmondta, hogy az 
idősotthon két épületrészből áll majd a rend 
épületének szomszédságában és mintegy öt-
ven idős ember gondozására lesz alkalmas.

FEJLESZTÉSEK ÁTADÁSA ÉS ALAPKŐLETÉTEL  
A PREMONTREI APÁTSÁGBAN
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TELEFONTOKOK ÉS
ÜVEGFÓLIÁK

 
KEDVEZŐ ÁRON, NAGY

VÁLASZTÉKBAN!
 
 Nemesacél ékszerek,

bizsuk
 
 CSORNÁN A TESCO ÜZLETSORÁN, 

KAPUVÁRON A HANSÁGGAL SZEMBEN, 
BELEDEN A POSTA MELLETT!
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Mi az ételallergia?

Az ételallergiát a szervezet kóros im-
munválasza okozza, a bevitt táplálék al-
kotóelemeit a szervezet „veszélyesnek” 
tekinti, idegen anyagként kezeli és elkezd 
ellenanyagokat termelni. Ennek eredmé-
nyeként megemelkedik a szervezetben 
a specifikus IgE ellenanyag szintje. Az 
ételallergia minden esetben heveny im-
munválaszt vált ki, akár egyetlen falat al-
lergizáló étel elfogyasztása is súlyos követ-
kezményekkel járhat. A beteg arca, torka 
azonnal vagy rövid időn belül megduz-
zadhat, csalánkiütés, viszketés jelentkez-
het. Hasfájás, hányinger is kialakulhat, 
valamint nehézlégzés, szédülés, ájulás is 
bekövetkezhet. Súlyos esetekben anafi-
laxiás sokk is kialakulhat, ami a légutak 
szűkülete, a vérnyomásesés, valamint a 
gyors szívdobogás következtében életve-
szélyes állapotot is eredményezhet. 
 
Mi az ételintolerancia? 

Az ételintoleranciát az emésztőrendszer 
működési zavara váltja ki, mely miatt 
egyes tápanyagokat nem tud megfele-
lően lebontani. Ennek hátterében bizo-
nyos emésztőenzimek hiánya, csökkent 
vagy megszűnt aktivitása áll. Ilyen álla-
pot például a laktóz intolerancia is, ahol 
a tejcukrot lebontó laktóz enzim hiánya 
okozza a panaszokat. Ételintolerancia ese-
tén a vérből kimutatható az ételspecifikus 
ellenanyag magas IgG szintje. Az ételin-
tolerancia tünetei nem azonnal, hanem 
órákkal vagy akár egy-két nappal az adott 
alapanyag vagy étel elfogyasztása után 
jelentkeznek. Leggyakrabban emésztő-
rendszeri panaszok, puffadás, gyomor-
bántalmak, bélpanaszok, hasmenés vagy 
székrekedés jelentkezik. Ehhez társulnak 
bőrproblémák vagy fejfájás is. A tünetek 
súlyossága általában függ az elfogyasztott 
étel mennyiségétől is, ezért gyakori, hogy 

kis mennyiség fogyasztása esetén nem je-
lentkeznek a kellemetlen tünetek. Mivel a 
tünetek nem azonnal jelentkeznek, nehe-
zen határozható meg, hogy pontosan mely 
ételre érzékeny a beteg. A legfontosabb 
különbség a két betegség között, hogy 
míg ételintolerancia esetén az érintett étel-
ből kis mennyiség elfogyasztása nem okoz 
feltétlenül tüneteket, addig ételallergia 
esetén kis mennyiség bevitele is jelentős 
allergiás reakciót válthat ki. Ételallergia 
a gyerekek 6-8 %-nál fordul elő, felnőt-
teknek csak 2 %-át érinti. Leggyakrabban 
mogyoró, földimogyoró, tojás, tej, halak, 
rákfélék okoznak allergiát. Pollenallergi-
ához nagyon gyakran társul zöldségekre 
vagy gyümölcsökre jelentkező keresztal-
lergia. Ennek hátterében az áll, hogy a 
pollenekben lévő allergén fehérjék nagyon 
hasonlóak bizonyos zöldségekben vagy 
gyümölcsökben lévő fehérjékhez. Ilyen 
például a nyírfapollen-alma keresztaller-
gia, ahol a pollenallergiás betegnél alma 
fogyasztása a szájban viszkető, égő érzést, 
ajak- vagy nyelvduzzanatot, esetleg csalán-
kiütéseket okozhat. Hasonló példa a parlagfű 
és dinnye vagy paradicsom, banán keresztal-
lergia, illetve a háziporatka és kagyló vagy 
rákfélék keresztallergia is. Ilyenkor a polle-
nallergiás betegnek kerülnie kell a panaszt 
okozó zöldségeket, gyümölcsöket.  A felnőtt 
népesség 40 %-a szenved az ételintolerancia 
valamely formájától. Leggyakoribb okai a tej, 
a glutén, kukorica, tojás, cukor fogyasztása. 

Hogyan lehet diagnosztizálni az ételal-
lergiát és az intoleranciát?

Ha a korábban ismertetett tünetegyüt-
test tapasztaljuk, feltétlenül forduljunk 
orvoshoz, ugyanis hasonló panaszokat, 
tüneteket más betegségek is okozhatnak. 
Például epekövesség, nyombélfekély, vagy 
gyomor-bélrendszeri daganat. Ezek ko-
rai felismerése és kezelése életet menthet.  
Az ételallergia és intolerancia meghatá-
rozása vérvizsgálattal történik. Az orvos 
nutritiv allergiavizsgálatokat (specifikus 
IgE meghatározás) vagy intolerancia vizs-
gálatot (IgG meghatározás) fog javasolni.  
Az eredmények alapján meghatározható, 
hogy mely tápanyagok okozzák ezt, és az 
allergén vagy intoleráns panaszokat okozó 
táplálékok elkerülésével a kellemetlen pa-
naszok megszüntethetőek, illetve elkerül-
hetők. 

Lisztérzékenység és a glutén intolerancia 

Az autoimmun eredetű lisztérzékenység 
jól körülhatárolható, évtizedek óta is-
mert kórkép, mely hazánkban hozzáve-
tőlegesen a lakosság egy százalékát érinti. 
Lényege, hogy a táplálkozás során bevitt 
glutén egyik összetevője, a gliadin kóros 
immunválaszt vált ki a szervezetben. A 
gyulladásos immunfolyamat következ-
ménye, hogy a vékonybél nyálkahártya 
károsodik, a bélbolyhok ellaposodnak, 
elsorvadnak, vagy akár teljesen eltűnhet-
nek, így a tápanyagok nem tudnak kellő 
mennyiségben felszívódni a szervezetbe. 
A kórkép felismerése a változatos tünetek 
miatt elhúzódhat. Puffadás, hasmenés, 
hasi diszkomfort érzet mellett alvásza-
vart, bőrgyógyászati, ideggyógyászati, 
nőgyógyászati, ízületi panaszokat okoz. 
Hosszú idejű fennállása esetén jelentős 
fogyás, vérszegénység, fehérjehiány ala-
kul ki. A diagnózis az esetek jelentős 
részében vérvizsgálattal és vékonybél 
biopsiával egyértelműen felállítható. A 
nem cöliakiás gluténérzékenység (glutén 
intolerancia) ezzel szemben nem autoim-
mun folyamat. A jellemzően felnőttkor-
ban jelentkező kórkép csupán az elmúlt 
10 évben került a figyelem központjába.  
A betegség pontos kiváltó oka és lefolyása 
még a mai napig sem egyértelmű. Kiala-
kulásához számos tényező hozzájárulhat, 
mint például az irritabilis bél szindróma, 
de akár egy hosszabb antibiotikus kezelés 
is állhat a háttérben, vagy a bél baktéri-
umflórájának megváltozása. A diagnózis 
hosszú évekig eltarthat, ugyanis antitestek 
hiányában sem szövettani, sem szerológiai 
vizsgálattal nem mutatható ki a probléma. 
Tünetei nagyon hasonlítanak a cöliákia 
által okozott gyomor-bélrendszeri pana-
szokhoz, de hasi panaszokon kívül más 
tünetek nem jelentkeznek. Van azonban 
egy lényeges megfigyelés, miszerint szem-
ben a klasszikus lisztérzékenység hetekkel, 
hónapokkal később jelentkező tüneteivel, 
a glutén intolerancia esetén a gluténtartal-
mú élelmiszer elfogyasztása után akár 20 
perccel nagyon erős hasi tüneteket észlel-
het a páciens. Mindkét betegség kezelése 
a gluténmentes diéta szigorú betartása. 
Az étrendből el kell hagyni minden olyan 
ételt, amely búzát, árpát, zabot vagy rozst 
tartalmaz. Búzaliszt helyett rizs, kuko-
rica, sárgaborsó, szójaliszt, burgonya és 
kukoricakeményítő használható. A garan-
táltan gluténmentes élelmiszerek csoma-
golásán szöveggel vagy grafikusan jelölik 
a gluténmentességet.

Szerző: 
Dr. Ábrahám Péter 

belgyógyász- gasztroenterológus szakorvos 
Csornai Margit Kórház

Az ételallergia és intolerancia részben hasonló tüneteket okoz, ami miatt 
tévesen, szinonimaként használják a két fogalmat. A két állapot azonban 
egész más kóroki eredetű, különböző lefolyású és kimenetelű.

Ételallergia és intolerancia
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KOVÁCS BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Székhely: 9323 Jobaháza, Vasút u. 9. Iroda: 9300 Csorna, Erzsébet Királyné u. 1. I.emelet/9. 

• email: kovacsbau@gmail.com • honlap: www.kovacsbaukft.hu

A beledi Római Katolikus templom felújítása 

Bankkártya és PAYPASS elfogadó hely

NYÁRI ÉS NÉGYÉVSZAKOS

GUMIK, LEMEZ 

ÉS ALUFELNIK

nagy választékban 

kaphatók! 

Érdeklődjön szervizünkben
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RÁBAKÖZ SZÍVE

Rábaköz szíve magazin- hirdetésfelvétel: +36-20/358-8871, info@rabakozszive.hu

A helyes megfejtést beküldők között értékes Rábaköz Szíve Magazinos ajándékcsomagot sorsolunk ki. A nyertest e-mailben értesítjük! 
A megfejtést ide várjuk: info@rabakozszive.hu. Kérjük ne felejtse el megírni a pontos nevét és címét! Beküldési határidő szeptember 25.

Belgiumban a 45. Bonheiden-i fesztiválon szerepelt a SZANYI Bokréta Néptáncegyüttes
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Talajjavító mészpor eladó! 
Csornai meszezőanyag ( EK műtrágya: magnéziumos mészkő - 

szabványminőség)
Összetétel: dolomit és mészkő CaMg(CO3)2 CaCO3

Hatóanyag tartalom minimálisan: 
Ca 12%
Mg 8%

Semlegesítőképességi egyenérték: 49,15% 
1100 Ft+ÁFA / tonna, felrakva.
Szállításban tudunk segíteni! 

BE-VA Sped Kft .  •+36 30 226 69 03 
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Az új állandó kiállítást a Csornai Múzeum 
fennállásának 50. jubileuma tiszteletére alkot-
ták meg. Az ünnepségen köszöntőt mondott 
Szalayné Galambosi Tímea, a Csornai Mú-
zeum igazgatója és dr. Bónáné dr. Németh 
Katalin polgármester. Szalayné Galambosi 
Tímea köszöntőjében beszámolt az átalakítás 
alatti múzeumi eseményekről, bemutatta az 
új állandó kiállítást és köszönetet mondott 
kollégáinak, akiknek a segítsége nélkül nem 
jöhetett volna létre az új kiállítás.
Dr. Bónáné Dr. Németh Katalin polgármester 
ünnepi beszédében kiemelte, hogy ünnepeljük 
államiságunkat, városunkat és a jubiláló múzeu-
mot. A polgármester elmondta, hogy a felújítás 
első lépéseként lebontották a 28 éves állandó kiál-
lítást, részeit újonnan létesített külső raktárakban 
helyezték el. Miközben az épületben megindul-
tak az építkezési munkálatok, megindult az új 
kiállítás tudományos-szellemi előkészítése is.
A városvezető szerint a városi múzeum állan-
dó helytörténeti kiállításának felépítése fele-

lősségteljes feladat, hiszen tükröt tart elénk is, 
és képet ad rólunk messziről jött vendégeink 
számára is.
Nem csupán azt mutatja meg, kik voltunk, 
hogyan éltünk, de azt is, kik vagyunk, mit 
érzünk ebből fontosnak, megőrzendőnek, 
mutatja értékrendünket. Ez az a bizonyos 
gyökér, ami élteti azt a nagy fát, aminek 
gyümölcseit élvezve élhetünk ma csornai 
polgárként. Minden kiállítás üzenetet köz-
vetít, ezt teszi most nyíló új állandó kiállí-
tásunk is, amely „A Történelem Peremén –  
A Rábaköz Szívében” címet viseli.
Dr. Bónáné Dr. Németh Katalin köszöne-
tet mondott a múzeum munkatársainak 
kitartó, áldozatos munkájukért és segítőik-
nek, hogy ebben részt vállaltak. Köszönetet 
mondott a Premontrei rendnek is, hogy le-
hetőséget teremtettek a kiállítás megújításá-
ra, majd végül,  de nem utolsó sorban a mú-
zeumbarátoknak, akik jelenlétükkel most is 
bizonyítják, hogy van igény az értékőrzésre.

Augusztus 20-án délelőtt ünnepélyes keretek között nyitották meg a Csor-
nai Múzeum új, állandó helytörténeti kiállítását „A történelem peremén, a 
Rábaköz Szívében” címen.

A polgármester Pődör Pál, az előző állandó 
csornai kiállítás megnyitójának ötven évvel 
ezelőtti szavaival zárta beszédét:
„Várják e falak Csorna és a járás minden 
dolgozóját. Látom, ahogy meg-megállnak 
egy-egy vitrin előtt, szívükben magasra 
csap az igazi hazaszeretet lángja, s nagy 
elhatározás születik majd keblükben: tenni 
e honért, tenni Csornáért, a járásért. Jöjje-
nek ide minél többször, ha kissé elfáradtak 
a mindennapi munkában, szeressék ezt az 
épületet, ahol a nagy idők nagy tetteinek 
nyomán sikeresebb lesz a (város), szebb és 
kulturáltabb.”

MEGNYÍLT A CSORNAI MÚZEUM ÚJ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSA
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Nyitvatartás: Hétfő zárva, Kedd, Csütörtök 8:30-17, •Szerda, 
Péntek 8:30-17 Szombat 8:30-12 óráig

FÉNYRESÖTÉEDŐ ÉS NAPSZEMÜVEGLENCSÉK AKCÍÓBAN

Tel: 06-20-213-0864

Minőség és megbizhatóság elérhető áron!

Minőségi 

szemüvegkeretek 

FÉLÁRON

ÚJ
helyen!

Csorna, Erzsébet királyné út 1
Korona Center(volt Prizma Optika)

szemüvegkeretek 

ÚJ Csorna, Erzsébet királyné út 1Csorna, Erzsébet királyné út 1

Iskolakezdési akció:
monitroszűrős lencsék
50% kedvezménynel

megkezdjük az aknás vízmérők cseréjét

CSORNA – Munkatársaink a keleti városrészben lakókat keresik fel elsőként. Egyenruhában, pannon-vizes gépkocsival fognak érkezni. A vízmérő 
csere rövid idő alatt elvégezhető. Így aki beengedi szerelőinket és van pár perc ideje, nála azonnal elvégzik a cserét.
Akit elsőre nem érünk el személyesen, vagy épp nem alkalmas az időpont, ott értesítést hagyunk  egy következő időpontról.
Szeretnénk kérni fogyasztóinkat, hogy aki nem vette még le a téli szigetelést a vízmérőről, az vegye le és szellőztesse ki az aknát. Az aknában lévő sze-
relvényeknek nem tesz jót, ha a téli szigetelést nyáron is fent hagyjuk. Lehetséges, hogy a vízmérő csere során néhány kisebb vízszivárgást is fel fogunk 
tárni. A hibák nagy részét azonnal javítani is fogjuk, ha a vízműre tartozó vezetéken (a vízórától az utca felé) van a hiba. A hosszabb szerelést igénylő 
műveleteket később, előre egyeztetett időpontban fogjuk elvégezni. Ha a hiba a fogyasztó oldalán (a vízmérőtől a ház felé) található, ott tanácsot fogunk 
adni a javításhoz. Az akcióban résztvevő minden vízmérőt ingyen cserélünk.
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INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE UTÁNI ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
Mi minősül bevételnek?

Ingatlan átruházásából származó bevétel min-
den olyan bevétel, amelyet a magánszemély 
az átruházásra tekintettel megszerez. Ilyennek 
minősül különösen az eladási ár, vagy az in-
gatlan gazdasági társaság vagy más cég részére 
nem pénzbeli hozzájárulásként (nem pénzbeli 
betétként) történő szolgáltatása esetén annak a 
társasági szerződésben, más hasonló okiratban 
meghatározott értéke.

Az ingatlan, a vagyoni értékű jog átruházásából 
származó bevételből le kell vonni az átruházó 
magánszemélyt terhelő következő igazolt költ-
ségeket, kivéve azokat, amelyeket valamely tevé-
kenységéből származó bevételével szemben költ-
ségként elszámolt:

a) a megszerzésre fordított összeget, és az ezzel 
összefüggő más kiadásokat;
b) az értéknövelő beruházásokat;
c) az átruházással kapcsolatos kiadásokat, ide-
értve az adott ingatlannal kapcsolatban az ál-
lammal szemben vállalt kötelezettség alapján 

igazoltan megfizetett összeget is.
Ha a megszerzésre fordított 
összeg a fentiek szerint nem 
állapítható meg, akkor a bevé-
telt annak 75 százalékával kell 
csökkenteni.

Kedvezmények

Az ingatlan átruházásából szár-
mazó jövedelem a számított 
összeg:

-100 százaléka a megszerzés 
évében és az azt követő év-
ben,
-90 százaléka a megszerzés 
évét követő második évben,
-60 százaléka a megszerzés 
évét követő harmadik évben,
-30 százaléka a megszerzés 
évét követő negyedik évben,
-0 százaléka a megszerzés 
évét követő ötödik és továb-
bi évben.

Az adó mértéke

Az adót a magánsze-
mélynek adóbevallásá-
ban kell megállapíta-
nia és az adóbevallás 
benyújtására előírt ha-
táridőig kell megfi-
zetnie. Az ingatlan és 
vagyoni értékű jog át-
ruházásából származó 
jövedelem után az álta-
lános szabályok szerint 
kell adózni.

Adókedvezmény kérelemre

Az állami adóhatóság az adó fizetésére kö-
telezett magánszemély kérelmére jövedelmi, 
vagyoni és szociális körülményeire, vala-
mint az ingatlan vagyoni értékű jog átru-
házásából származó jövedelem felhasználási 
körülményeire figyelemmel (különös tekin-
tettel, ha a felhasználás saját maga, közeli 
hozzátartozója, a vele egy háztartásban élő 
élettársa, volt házastársa lakhatását biztosító 
célra történik), az adót mérsékelheti, vagy 
elengedheti.

www • Csorna,  Erzsébet királyné 
utca 15. 

• Nyitvatartás: h-p. 9-12, 
13-17, szo. 8-12 óráig.

Nyári vásár! Szandálok, papucsok, 
vászoncipők és táskák 30-50%  

kedvezménnyel! A készlet erejéig.
www.facebook.com/hazsocipo
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SWIETELSKY Magyarország Kft.  

Útépítési üzletág

Csornai Főmérnökség  

9300 Csorna, Vasutas u. 9.

info@swietelsky.hu

www.swietelsky.hu

+36 96 261 010 



+

Az akció érvényes 2019. 09. 05-től 10. 05-ig ill. a készlet erejéig.  
Az árak magyar forintban értendők és az ÁFA értékét tartalmazzák.  
Az akciók nem vonhatók össze. Egyes termékek fotói illusztrációk.  
A tájékoztatás nem teljeskörű, a részletekről érdeklődjön üzletünkben!

Csorna, Bartók B. u. 57-59.  
• Tel.: +36 96 261 126 • E-mail: info@bnf.hu

MAGYAR 
TERMÉK

THERMI 
SZILÁRDTÜZELÉSŰ 
LEMEZKAZÁN 24 KW

169.990 Ft/db

GÉPKÖLCSÖNZÉS 
ÉS GÉPSZERVIZ
A BNF-NÉL!

KERESD KOLLÉGÁINKAT
A RÉSZLETEKÉRT!

2290 Ft/db1890 Ft/db

Varing lombseprű, 
ipari műanyag

Varing ásó-lapát, 
ASH

24 
fogú!

www.bnfshop.hu OTTHONÉPÍTÉSHEZ 
MINDENT!

MAKITA AKKUS 
SÖVÉNYVÁGÓ DUH523Z 
akku és töltő nélkül

30.590 Ft/db

Makita akkumulátor, 18V

14.990 Ft/db
46.790 Ft helyett31.190 Ft helyett

27.590 Ft/db

3 ah 5 ah

keményfa 
nyéllel!


